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ВАР

Всичко, що се
отнася до вестника
да се изпраща до
кметството — Варна

$

^Обявления:

Справки
при пом. кмета
г. П. Нейковъ.'.'.

Официални по 2 лв.
; нв квадр. сант.;
•'•/;:.•' ТЪРГОВСКИ

' п о споразумение.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.

| Прявт| По поводъ оплаквани
| > " », • . ята на мелничари
I 83 ЦШ,мь,'. че. поради повиI шение цлнитп на житата
й с* вг шуба, по цнциатива
'р на общината, Варненската
| Т^Щ.Цнд,
Камара свика'
1 комисия бтъ компетентни ли Една чехослованиня е пристигнала въ Варна да
организира колонии за около 1000 души.
|' ца и вг резултатъ стана едI «о увеличение съ 10 ст на
Варна миналата година бй
на тия колонии.
^ килограмг именно отъ 8.10 л . посетена отъ. неколко хиляди ганизиране
Колониите търсятъ големи к ъ 
т 8,20 Лв, и бтъ 7 20 лв. на чужденци. ,По всичко изглеж щи въ които биха могли да
7,30; лв, и .това увеличение да, тази година ще има едно се настанятъ колкото се може
масово прииждане на летов- повече летовници (не по малвлезе въ ома едва . ка 21. II. ци
отъ странство, особено отъ ксг-отъ-ЗОО—-1С00).
т , година
. >•
Чехославия.
За тази цель общината из
Емолко ' дни слп>дъ тава . Организациите въ Чехосла даде вече нуждното обявление
поради ш пристигането ма вия на Националъ демократи и съставя списъкъ на всички
и на Социалъ демократите удобни помещения. Условията
«сита ва борсата ц поради тзае летни
морски колонии, кои съ собствениците ще се уго; повишение цгънипт на, жита- то до сега отиваха на курортъ
ворятъ, щомъ директорката
\ та, повдигна се наново въпро- по Адриатическите брегове, съобщи решението на управи
• ^са ва увеличение цпнитгъ на отъ миналата година решили телните тела на колониите.
Всеки може да прецени гобрашаш. Отъ направената да не посещаватъ вече италиянския плащъ.
лемото
значение, което ще
а най-%олшщ строюстгпр!)- . Научавайки се отъ много
представлява настаняването въ
«горка $ъ складовете на мел бройните миналогодишни по Варна на постоянно летуване
ничарипт.и, вг хл>ъбарницитп> сетители на Варна, че тукъ многобройни колонии, които
\ указа с0че има на лице ти~ условията еж износни за по не с ъ съставени само отъ бед
;№во брЩно само за 2—3 добни колонии, които се съ- ни деца, но и отъ заможни
на само отъ деца но
Ние имахме случай да срещ1дни.. Обшната заведе прею- стоятъ
и отъ възрастни, казаните ор немъ . г-жа . Пунчохарашъ. Тя
|ворц съ търговеца Парусияди, ганизации делегираха дирек ни заяви, че що се отнася до
>п когото единствено^ се калш, - торната на тия колонии- да-съ- нея, тя е- вече решеи# да при
и1е 150 Шна жито, но по- бере не самото место всички влече колониите, защото на
сведения за начина по мира. че действително услови
1слпдната Негова цгъна беше нужни
който могатъ да се органйзи- ята тукъ с ъ извънредно удоб
\;730 лв., ца кгр жито, а тр- ратъ колониите въ Варна.
ни за летуване. Поради голе§ ва значеше, да-имаме 7 80 —
Г-жа Пунчохарашъ пристоя мата скжпотия въ Италия и
1:7.90 лч, кгр » типовъ хлгьбъ въ Варна три дни и събра поради некои неприятности,
I Тогава общината избра вре- . всички нуждни данни. Тя е които колониите имали мина
| менно другъ по нейното схва \ констатирала, че Варна дей лата година тамъ, г жа Пунчо
като видя радостния и
I щат за момента най дпбъръ ствително е удобна за наста харашъ
няването на редовно летуване, братски приемъ, който и се
I пшъ,, Вста, фурна, да про- тия колонии, и при завръща указа, както отъ властите, та
^иззеокда лголовинъ бгьлъ и по- нето * и въ Братислава, следъ ка и отъ лицата до* които се
^ловинъ типовг <слгъбъ,'като въ нейния докладъ, управителни б е отнесла^ е просто оча
|залгона на това типовия хлп>бъ т е тела на тия колонии ще рована.
съответно решение, за
Тя не скри и своите симпа
штана[ пакъ 7.30 'лв. а бп>< взематъ
начина по който ще бъдатъ тии къмъ българите.
\лик\8:5'о'-лвг; организирани колониите. Тога
Щомъ, каза тя, има такъвъ
I Ла 3 мартъ щълипчорирт ва директорката ще пристигне хубавъ плажъ въ страната на
[поискаха увеличение на игъни- въ Варна презъ «месецъ Май едрнъ нашъ братски народъ,
|*я», понеже см закупили по за да, уреди всестранното ор- всички ще дойдемъ тукъ.
лекжпи жита. Отъ направенаима, тогава-провпрка се виж
]}ъ общинския събетъ.
даше, .действително, че при- тп> на житата и именно съ
|ети»анека.жита въ борсата образявайки се съ тти цпни,
бгьше ограничено и цгънитп, респективнитгь комисии отъ
'^увсщвищшо
повишени.. За компетентни тца опредгълятъ
на нови морски бани.
да не бяде изправено граж щънитп на брашното и хлгъ
ба.
Но.
справката
която
ко
данещвото предъедна изнена
9 мартъ 1928 г.
два''•«,'' виждайки, че почти мисарството вчера направи,
Заседанието се откри въ 6
всички запаси сд • изчерпани въ Бургасъ цената на типо часа следъ обедъ отъ кмета г.
1 И Щда,'-"'следъ иужднитгъ сп вия хлгьбъ за 1 кгр. е съ 10 Н Поповъ.
се тържните кни
равки замщитп, на житата, ст, повисока, при това ка жаДокдядваха
по
постройката
ва една нова
^Щпбваше о»И8 5 того ц>ьна- чествпто на хлгъба е подолно морска баня. Докладчика ваяви,
че най ивносна цена е двлъ г,
*»<• «а хлгъба да се увеличи отъ онова на нашия.
Нека не се забравя, че въ Яковъ Прудкинъ — съ 30"/о
типовия на 7.60 лв. и бгълия
качествено отношение хмъба подъ девиза.
\т б\60 АЧ
Юр. Павловъ иска постройка
въ Варна винаги е държалъ
да се навърши по стопвнеки
| Понеже отъ два три , дена рекордъ въ сравнение съ много та
начинъ. Навежда примеръ съ
шпочна пристигане на жита друм грабове, а по цгъни ви строежа на бюфета въ морската
№ борсата, а заедно съ това наш е билъ по ефтинъ градина, където се експлоати
^спаднаха и цгънитп> имъ, то отъ тти на градове равни «0 рало съ работническия трудъ,
Оеъжда посреднрчеството на
^комисарството Дкесь реши ЩО' ратъ съ Варна.
предприемачи при стопанските
Добрп,
е
вежи,
който
пише
Що отъ 13 щого цгъната нм
строежи.
| типовия хлп>бг да се намали въ впетницитгь по този тъй
Д. Янатевъ подържа преждеГ
жизненъ въпросъ — ЗА ХЛ В говорившия. Иска пост. присъст|<я 0.30,м. на кграмъ.
I Дижимъ да подчертаемг, ВА , да излиза съ добре про ви да ее> яви като арбитъръ
^»в комисарството е въ непре- верени данни, та общество м-жду предприемачи и райог.
ници, още повече, когато Фак
Ълснати вргски; писменни, те- то да може да прави правил тите
говорятъ, че предприема
фграфнщ и телефонни съ ко своипт заключения,
чите ивиолвватъ работния трудъ
Нека поне по пюзи въпросъ на беаценица.
\вщчкц иенпщве на страната,
:от *°«то се, чериятг най служимъ всички на обшипт
Ав. Гачсвъ. Не удобрявамъ
предприемаческата система. Не\мтттичнц -данни № ЧПНЦ ' интереси.

ЧИВТЦИ ЙТПП ШОП
въ Варна.

ПОСТРОЙКАТА

Броя 1 левъ.

Когфевеяциято но гредеше кметове.
Откриването. — Изборъ на бюоо. — Реферати. —' Ре
шения. — Цельта на съюза на градовете,
(Кореспонденция на „Варненски общински вестник*")
СОФИЯ, мартъ 1928 г.
На 25 Февруарий т, г. се от- въпроси и по проектирания
кри въ СОФИЯ конференцията държавенъ ваемъ, въ връзка
на градските общини въ която с ъ които постави и реформират
взеха участие кметове и общ. » е т ° н а общинските доходи.
1ои подчерта, че ваемътъ би
съветници - делегати на съ- с т а н а д ъ с а м о ч р е 8 Ъ 0 н . в а щ 0 .
ЩИ1,е.
то само чревъ ходатайството на
М-ръ председателя г. Лян- същото репврационната комичевъ поздрави конференцията и сия ще освободи некои дърпожела полвотворна работа. За- жавни доходи, които да послуседанията се ръководеха отъ жатъ като гаранция ва ваема
бюро въ което вливаха кмето Ако ваема успее, тогава'дър-'
вете на първостепенните" ни жавата ще може да отстъпи на
градове — Пловдивъ, Варна, общините некои отъ своите
Бургавъ и Русе. Четоха се доходи.
твърде интересни рефррати ваНа банкета говориха още:
сегащи общинските въпроси: в» 6 и в ш и т ^ ,
г .И в ^ р
и
приходите, ва общинскит* сто- р а ш к 0 М а д ж я р о в ъ и н ^ р о д н и я
панства, вя ФОндовет4, ва нака
представитель П. Стайновъ. На
вателните кметски ваповеди и ласкавите имъ думи отговори
др., около които станаха ожи ха кметовете на Пловдивъ и
вени дебати Вееха се револю Варна и секретаря на съюза на
ции по ВСРЧКИ реферати отдел градовете, бичлия
русенски
но. Няй вяжни съ оневи, ва об кметъ г. Хр. Стояновъ.
щинските доходи и Фондовете.
Конференцията, свикана отъ
Конференцията констатира, че
съюза на градовете има голе-.
вадачите на общините с ъ го
леми и важни, а доходит% имъ мо ввачение. - Ролята на град-слаби и се намвляватъ още по- оките общини като. автономни
вече съ равните Фондове, по- стопански институти днееъ е
ради което реши да с е настои голема. Да промиишляватъ вапредъ правителството да се съв- «дно ва своите вадвчи — ето
дадатъ по ваконодателенъ редъ цельта и на конференцията и,
ва общините достатъчно лесно в » съюва на градовете.
събираеми доходи. Фондовете ва
Бливъкъ е деньтъ, . когато
общински нужди да се учредя- общините ще могатъ да доватъ само отъ общинските съ- биятъ пълната въвможность да
вети, а ва общодържавни нуж- работятъ съ успехъ ва своето
ди Фондовете да се обравуватъ, уреждане.
'
не отъ общинските доходи, а
Б, Р. Съ цель да се оеветотъ държавни.
дятъ гражданите и г г. об
На 27 с м. конференцията се щинските съветници, относи
вакри, Вечерьта на делегатите телно въвгледите, които пред
се даде банкетъ отъ м-ръ пред- ставителя на Варненската обседателя. Той ивполвва случая Щина въ тави конференция кмеда държи предъ представители- т а г ' Н - -Попов* е подържалъ,
,
,
въ единъ отъ следните броеве
т е на градовете една речь въ н а в . к а щ е д а д е м е р ъ р / а ю м в
която ивясни становището на това. което е говорилъ г. Поправителството по общинските повъ.

още неколко прбивведени търга,
а също така и поемнит4 усло
вия ва нови търгове, които се
приеха.
Реши се да се достави единъ
трансфррматоръ Р въ
морската
градина, който ще се постави
въ новото кавино. Трансорфоматора ще струва 170,000 лв.
Щ е бъде доставена също
една помпа ва вода, която ще
се постави въ новите морски
бани. Прибливителната й стойность е около 180,000 лв.
По предложение на кмета,
съвета реши да се увеличи до
ставката на китонъ отъ 16,000
тона на 20,000 за да може да
се китонира и ул. 6 Септември,
до бул. Сливница.

ма да гласуваме ва утвържда
ване на търга.
Гр. Черневъ. Търга е редо
вен*. Цената е ивносна ва об
щината. Интересите на града
с ъ ваиавени. Моля да се утвър
ди търга.
В. Божиновъ ваяви, че ще
гласува ва утвърждаването на
търга
Ж Желябовъ намира, че търга
е редовен* и, че ще гласува ва
неговото утвърждение. В*про
сътъ, който се повдига отъ
г. Павловъ е не на место нов-'
дигнатъ.
Подложенъ на гл а с у в а н е,
съвета одобри
проивведения
търгъ на една морска баня.
Следъ това с е докладваха

€ленка Зл. ^ачева
и

У(нженеръ Янко ДОустаковъ
сгодени
Добричъ

гр. Вярна, 3 мартъ 1928 г.

Вар*
арна к

ВроПЙ

Варнонски общински вестяикъ

Стр. Й

Т1.11ИИЙ. СИИИЯИ Н ИНК1УШИЯ.

Износа през"» З а р а

Д'Р»

Н

' Храновъ.

12 Ш

та

подъ влиянието на микро
организмите.

когато раввева внамето, н» К0(
то се чете; «Хочу бмтъ 5 дер
кимъ. хочу 6ь1тъ смеи^щ!
Въ „Ревновть" тая негова лг.
воеть и смелось въ ивоблич^ц
не руското интелигентно оЦ
Нормално
Водно млеко
ство достига до саркавънц ,
млеко
цинизъмъ. КчтО Ницше, чие»'
то влияние на Арцибашевъ ;
87 50
Вода
88 93 Вода
явно, той умее нскусно да (
3-50
Масло
2 93 Масло
надсмива надъ съдбиннгЬ |
Каваинъ
3
80
Кавеинъ 2 70
„жалките хора*, завлеченищ
Мдеч.в»х4 77 Млеч. вах; 4 60
вихара
на живота.
0'60
Соли
0 67 Соли
Бевподевно е да предавц
100 00
100 00
съдържанието на „Ревност!)
Нашата вадача е друга. Въ щ
• Отъ химическата анядива се есата се преплита почти ц
вижда, че водното млеко съдър всека реплика Арцибащев»
жа 2 5 % по-малко масло и бел култъ на тедото, иввесте!
тъчни вещеетва отъ нормални отъ неговите романи „Санищч
млеко. Маслото получено отъ и „До крайния предедъ." Т«
водното млеко имабелъ цветъ се срещлтъ и силни мисли I
и е много противно на вкусъ. жената и мъжа, мисли, вако.
Избиването на маслото е свър то навремето начело съ навее
зано съ големъ трудъ, ващото ния руски дитературенъ кр.
квймака се пени и маслените тикъ К. Чуковски се обравр
частички се отделятъ. съ малки походъ
срещу Арцибапвд
порции, които трудно се съби- "Ревность" е интересна по сви
ратъ помежду си
(
та композиция и къси. репад
Качеството на маслото е мно които предаватъ на д»-йетвве{
го ивменено, понеже съ ивме- динамивъмъ и яснота.
нени и съставни части на са
Представянето на «Ревнощ
мото млеко. Водното млеко има е новъ успехъ ва общини)!
малка гъстота, губи жълто кре- театъръ, Постановката е нов':
мовия си ш.етъ; при оставянето, Впрочгмъ, „Ревность" е а
следъ пренощуването му има тЬая пиеси, при представяне!
на повърхностьта слабъ кай- на които — бевъ реклами.
макъ и като се ввеме 'каймака, публиката сама определя сви
остава следъ това една бело- т е отношения спрямо т4и
синкнва жидкость Обикновенно ние я видехме на примери»
водно меяко се получава птъ вечерь, ваела целия салонъ.
ония крави, които страдятъ отъ
Образите на героите сж |
некои еътрешни болести: раз дени вавършено и ясно. Г»;
стройство на с-томвха и червата Цв. Оджакова въ ролята^
(д'8Гго еп^егНв) или пъкъ когато. Елена Николаевка е добра. Ъ;
вматъ въ вътрешните си орга роля е нова ва нея и дея
ни саркоматовни отоци (ракъ), мъчна, обаче, поетижения (
туберкулоза въ вимето, когато актрисата съ поразителни и I
съ р..8гнпени и пр Вънъ отъ най малките
подробности!
това водно млеко се получаяа обрава.
: »
и тогава, когато кравите св
г
Ив.
Яневъ
въ
ролдт»
(
хрянятъ съ иедобпкк-.чественна
нейния
м
ъ
ж
ъ
Сергей
е
п
р
и'лоша храна н.хир., редката
каша отъ биренигЬ спиртните никналъ въ основните лвя,
и вахярнй, фчбрики,. гнила репн, ; на :типа, — въ_ _на,чадодо,,>
картофи, зелени листя, цвекле- равличенъ къмъ отяошенм;
на жена си спряио ваобиШ
ни листа тикви и пр. Т«ка вод
щите
я млади и буйни натур
ното млеко има бело синкавъ
цветъ, малко 1'Ъ«тотя, неприя- въ края, ваядливъ, вавлада!
тенъ вкусъ и мъчно може да отъ бевумна ревноеть, следва!
всеко нейно . действие. С»",
се получи отъ него масло,
верени въ жестъта и въ то»,
Оджакова и Яневъ игреятъ'
с.ъвнание на своите творчей
сили и способности.
|
К. Трандафиловъ по тен»
п^еса"; отъ М. Ю Арцяйашевъ раментъ и амплоа сякашъ »
М Ю Арцибашевъ не е само мира себе си въ ролята на кв
добъръ писатедь худоя:никъ, но ва, мраченъ и грубъ като Щ
и големъ мисдитель Придърж- родата, въ коя го живее, гол
никъ на индивидучливма, той всеки мигъ, да пролее КР*
премина въ икторгята на рус по пътя
къмъ вавладяв»^
ката литература наредъсъМак- сърдцето на Елена.
.!
симъ Горки, Леонидъ Андреевъ,
Добри обрави сгйдвдох» о«
Чеховъ и Купринъ. Неговата А. Янева, Г., Георгиевъ, А ".
сдава не «е вадтбржа само въ мелковъ, Диневъ, Петров*»
Русия, още преди «мъртьга му Тодоровъ. :
(М. 10. Арцибашевъ ее помина
Декорите, добре обрабои11
миналата година) премина гра отъ
талатливия художв^
ниците на отечеството му и Дингорски успеха1 да ни прй
вале Емропа и Новия светъ.
сатъ поне ва неколко час»,
Въ премиерата на общиискпя прикавниц Кавкавъ. Линго#
теагъръ "Ренность", Арциба рисува природата съ мяийу
шевъ се показва съ ц-нлата си
ство, Въ неговите декор11'
ла й увлекатедноеть на своя има художествена убеди"?!
талантъ. Пиесата принадлежи ность и правдиость • Оев» г
на оня периодъ на неговото тол», той ., притежава и Д0б»(:
творчество, когато писктеля има вкусъ къмъ жилищна 0бЙ
най големо въвдейетвие надъ новка.
съвременниците си; въ времето,
Василъ КаратеодорЧ

чително намалено, т. е. маслото
въ него е по-малко отъ 30%;
намалякатъ се въ него също
казеина и солите

Обикновено предполагатъ, че
млекото, което се намира въ
-,47,816 кгр. ва 1,435,500 лв., вдраво ввме, требва да бъде
папироси 608 кгр. ва 170,240 стерилно т. е. да не съдържа
лв, слънчогледово семе 50,335 никакви микроорганизми. Така
кгр. ва 307 800 лв , кюспе слън се е мислело: преди 'иввестно
чогледово 537,741 килограма ва време; обаче, такова едно пред
1,340.330 лв. памучно 35,315 кгр. положение е било погрешно,
ва 88,290 лв., сено 21,490 кгр. ващото отъ редъ изследвания,
1^ Зърнени храни и варива.
които съ направени върху ясепва 42,980 лв.
сически ивдоени млека, много
. Ржжъ 51,000 кгр. ва 295,500
К ож и
малко съ излеели стерилни т.
лв.,? царевица 5,948,534 кгр. ва
18,433,960 лв., бобъ 555,296 кгр. ' Кови кожи 7,449 кгр. ва 484.0С0 е. чисти отъ- микроорганизми. .
Отъ многобройните изследва
ва 2,775,490 лв., ечмикъ 182 550 лв. мешинъ 489 кгр. ва 48,000
кгр. аа 732.4С0 лв., ФИЙ на вър- лв., бланкъ 729 кгр. ва 121,000 ния на млекото,, извършени
отъ известни бактериолози е
но 20,725 кгр. ва 324,350 лв. лева.
тиквено семе 62,550 кгр ва
Черва овчи солени 118 кгр. установено, че абсолютно сте
310,750 дева.
ва 60,000 лв., ядки отъ варзали рилно млеко мъчно може да
745 кгр. ва 14,900 кв., ядки отъ ее добие отъ млечната жлева и
Брашно и трици
орехи 2,025 кгр. ва 195,375 лв., че бактериите • въ вимето се
Бело брашно 335,351 кгр. ва пашкули 1,694 кгр. ва 508 410 движатъ отъ 15000—120000 на
3,353,510 лв: трици 148,737 кгр. лв, дърва ва горене 35,000 кгр.- куб. см. Забелевано е било, че
първите струи на млекото отъ
за 371 045 лв,, ярма царевична 8а 17,500 лв. и други.
висулките съдържатъ грамадно
По
държави
тоя
износъ
се
295 кгр. ва 1475 дв.
разпределя така: Гърция 2,404 количество бактерии; къмъ сре
глави и 1.704 918 кгр ва 12528850 дата на доенето намаляватъ й
\
Добитънъ и птици
лв., Германия 2,378,311 кгр. ва къмъ крвя на доенето намаля
. Волове и крави 423 глави ва 10,498,265 ЛВ., Турция 338 гла ватъ или достигатъ до О, Мле->
2,466,х00 дв„ биволи и биволи ви и 357.629 кгр. ва 4,7^7,572 кото, което йе намира въ ви
ци 188 ГЛАВИ ва 670,360 лева, лв., Италия 1,050,183 кгр. ва сулките, както споменахме, е
свини угоени 221 глави а а 5,041, 210 лв., Англ1 я 22 ,599 пълно съ всевъзможни бакте
669 850 лв., кокотки 1900 глави кгр. ва 899,755 л в , Белгия рии и микроби, които минаватъ
66,500 лв., консервирани ко 181,074 кгр., ва 1,022,220 ли., превъ отверствията на висулки-'
кошки 290 кгр. ва 8700 лв.
Холандия 142,511 кгр. ва 356275 т е и може, да • достигнатъ до
лв., Арабия 2,026 кгр. ва 60,800 цистерна и да инФектиратъ и
Захарь и яйца
лв., Египетъ 65 кгр. аа :.8,..'00 тамъ млекото. Това е едно
Захарь рафинирана 445,521 лв'., Ромъння 35,000 кгр , ва предположение ;, Друго п ъ к ъ
кгр. ва 4,633,972 лв , яйца 6,544 17 500 лв ,.: Съединените Щати, предположение е, че нъкои отъ
2,795 кгр. ва 96,900 лв,
микробите могатъ да се ване
кгр. ва, 110,880 лв.
ентъ въ млекото и посредствомъ
кръвьта (макринова).
нето си отъ 1924 г, и все по
При доенето на млекото, ако
вече продължаватъ дч васиднат ь въвдуха не о чиеть, то струите
дейностьта си.
отъ самото млеко дох^ждатъ
-Г'.
Днесъ т е следъ като ивхран- въ съприкосновениесъ нечнптия
Въ Варна отъ преди 25 го вать толкова много бедни уче,- въздухъи аамърсяватъ млЬкото
дини г ъ основали бевплатни у- ници, успели съ да реалиьи
още повече съ микроби, които
ченически\ трапезарии- ва бедни ратъ 250,000 Дева ФОНДЪ аа по съ.,мидиярдй';,плаватъ: въ нечие-,
ученици.' Т е съществуватъ и стройка собствено здание. От тия въвдухъ; така, че издоеното
днесъ. Учителското дружество стъпено е ва цельта место отъ млеко, както, се практикува у
лее инициатива ва основаването Варненското училищно настоя
ннсъ не: е чисто отъ всевъз
имъ въ 1900 год. съ цель да телство въ двора на учил „Св. можни микроорганизми. О.ъ
се "йаде безплатна храна на бед Методий* на ул. „Владиславъ" изследванията, които съ напра
ните ученици, заставени на ва- и сега се изработва планъ ва вени въ разните институти по
дължителчо учение отъ страна бъдащата трапезарийна построй бактериодогия, върху млекото
на държавата. Варненското грпж ка. Чревъ пожертвуватедность
констатирано,е че въ едииъ
данство съ пълна готовиость та на гражданството, щедрата куб. см. млеко може да съдър
въвприе идеята и чревъ своите подкрепа на Варненската общи жатъ отъ 500,000 до 150,000,000
първи хора я реаливира още на и други обществени учреж бактерии.
••*.'
:;
същата година. Отъ тогава до дения, трапезариите скоро ще
Микрооргвйивмите
като
поднесъ трапезариите тихо и без се помещаьатъ въ собетвенъ
паднатъ въ млекото намиратъ
шумно съ дали долеизложени- домъ.
богата почва и се равмножанатъ
т * резултати,
Въ еледующия брой ще даде неимоверно бързо и затова
. Преаъ 25-годншния периодъ отчета на трапезариите за дей , следъ издояването на млекото,
на съществуване трапезариите чостьта имъ преаъ текущата ако не се взематъ бързо мерки
еж дали 551,974 безплатни обе година.
за запазването му то ще бъде
ди на 4,770 бедна ученици, на'
богато съ милиони бактерии.
днешна стойнооть 3 329,844 л.!
По голема часть отъ тези бак
Сумата добива още по големо
терии съ отъ, групата на м.сЬчвначение като се има предъ
но киселинните бактерии, които
видъ, оъ кпкъпъ големъ трудъ
Варненската окръжна инспек прддиввикватъ вкисването на
и усилия съ събирани пожер ция по труда въ допълнение млекото; но има между техъ и
твуванията: по стотинки и ле на неколкото си предупрежде такива бактерии, които влияятъ
вове.
ния чревъ пресата и съобщения, на млекото, като му изменят-».
Въ тежките и бедотвени ва ва после де нъ пъть обръща вни цвета или консистенцията, Едни
страната 1912—13 и 1915-18 манието на всички работодатели отъ тези бактерии даватъ синъ
години трапевариите василватъ въ града и варненския окръгъ, цветъ, особено на киселото
номощьта си до невероятенъ че опазването на чл. 17 отъ за млеко, кчто обравуватъ на поравмЪръ и доотигатъ да дадатъ кона ва Н. Р. О, Б. е абсолют върхностъта му сини петна отъ
превъ 1918 година 42,365 обе- но задължително ва всички, по различна големина, други обра
, ди бевплатни на 524 бедни уче неже то е въ връзка съ дава вуватъ ЖЪЛТО-КНФЯВИ, ; трети
ници I Като си спомнимъ само, нето на медицинска и парична червени нетна и т. н.
че прехраната тогава ставаше помощь на работниците, както
Тика разните микроби като
съ купони, още по добре ще и отъ галемо контролно значе
можемъ дч оценимъ инстинско- ние по прилагането на трудо попаднатъ въ млекото ивменяпь
то значение на усилията имъ. вите закони. За избегването на значително неговия нормаленъ
Прокудени огь родните ог каквито и да е недоравумеиия еъставъ и видъ Тези измене
нища добружанци напълниха .глоби, аа вмъко напущат, уиол- ния съ еледующите :
Варна съ бежанци въ 1919 г. нение или приемане на работни
I Водно м л е к о .
Тогава трапевариите веднага се ци, чиновници служащи ще се
притекоха нъ помощь на бед- подаватъ въ инспекцията стая
Водно млеко имаме тогава,
стнующите бежанци. Бидоха от № 2 специални списъци — обр. когато маслото въ него е зна
стъпени съ цедото си имуще Л* 1, които се данатъ безплатно
ство ва изхранването имъ Ваос отъ инспекцията —същата стая. сенршште предприятия, требва
ледотвие всички почти инвен При констатиране неспазването да се уведомява инспекцията' ^ Искате ли да имате луксозна сиалвя. купете си от,1
тарни вещи, въвливащи на сто на това постановление на вако
нисмешю, иначе ще се сч^та, |
'.• .
'. СКЛАДА н а , . - ' !
тици хиляди лева, беха похабе на и нарежданията на инспек че дадено предприятие е рабо
цията ще се съетавять съответ тило непрекъснато и ще се пони и унищожени отъ употреб
ленив. За тия жертви и до ните актове ва глобяване, като наенгъ бевяиеляционно послед
диееъ трапезарнитЬ, не само че отговорностьта и последствия ствията отъ това нес.паамане на
не сж обевщетени, но бидоха отъ неспазване това постанов
„Габровеца" № 25, до гарата
нарежданията на инспекцията
принудени да спрагъ временно ление ще остинатъ изключител
Забележка: Списъците обр. Л«
функциите си. Благодарение го но върху нарушителите. Оеиенъ 1 нематъ нищо общо съ спи
лемите помощи и „услуги на това ири времеиио, постоянно съците обр. Лг 4, които се по
Цени и условия достъпни за вюкиго.
Варненската община трапевари или временно, но по-ддъжко даватъ в« снабдяване съ ос. |
прекъсване
на
работата,
особено
ите въвобневиха съществува
книжки, ,

Ианоеъго» превъ ивтеклиятъ
мееецъ отъ ^Варненското приста
нище въвдива на 2742 глави й
6,079 711 кгр. на общ» етойиость
35,297,467 дева,:
По-главните ивнесени местни
проиввед»ни еъ:

ТЮТЮНЪ

Безплатните ученически
трапезарии.
-<-,•!•

Ревность

Ваши 1а раинищшш

I Младоженци н мераклии;
1
на луксозното!

шгови и-таблени кревати.
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Въ Варна, квкто и у всички обща културно просветна дей
по-големи наши градове, живо- ность, необходимо е преди всич
тътъ,е усложнен*, диференци ко да се хвърли мостъ между
ран* й пръсиат*. О:обе.но е отделните професионални орга
ряако това въ областьта на кул низации на тая интелегенция.
турно просветната, 'дейность И
Веички тия органйвации —
ва това тази дейность е тъй ор1'ани8ациите на лекари, съ
некоординирана, противоречива дии, адвокати, инженери, архи
й анемична; ;
текти, учителя, артисти, вап.
Въ йо*малкигв градове, нао- ОФсцери, банкови чиновници,
пъки, животът* клто че ли .з чиновници въ ивборните учреж
некакъ "концентриран*, концен дения, с ъ д е н и чиновници и пр.
трирани ; съ и самите дейци. си йматъ свои специални ва,\аЧиталище, библиотека, ерхеоло- чи, които ги обособяватъ една
гичеоки мувеи. театър*, хо ъ, отъ друга. Но всичките иматъ
оркестър* и всичко друго отъ допирни точки въ стремежа си
подобен* характер* е обедине да подпомогнатъ ва просветата
но около едно и също ядро, на своите членове и ва култур
развива се под* енинъ и с ъ щ * ното издигане на гражданите.
покрив*, ръководи се почти отъ На тови пунктъ т е кръстреватъ
едни и същи хора. Ок до това своята дейность и съ дейноотьта
ядро се събира целата местна на К. П. читалищното д ство,
интелегенция, рая личните кул съ това на Археологическото
турни дейности се нааимио про- д-отво, Музикалния съюзъ, Мор
ския сговоръ, Червенъ кръстъ,
никватъ, равните културни дей
ци св вваимно подпомагат*. И Вьздържателното д ство и ре
ев получават* наистина блестя диця други подобни организации.
щи резултати
Не би ли могло на тая бава
Каванлъкъ,,. Ямбпд*, Ст. За да се постигне едно свървванв
гора, Шуменъ Плеиенъ, Гнбро
на всички тия организации, ед
во, Равградъ, Ломъ, Севлиено, но обединение на целата град
ДойеЧъ.и др. * това с ъ градове ска интелегенция ?
СЪ централиаиранъ и в* това
Подобно желание вечъ н е
интензивенъ културно просве
колко пъти се подига въ гр»да,
тенъ живогъ
Неколко пъти учителските д-аа.
Пдовдивъ, Руее, Влрна, Бур
се опитваха да органивиратъ
' гасъ, пв и Се ФИЯ с ъ градове съ единъ общъ клубъ на ингеле
децентрализирана интелег» вция г< нц^ягя; домътъ на изкуствата,
организиран* тукъ преди не
и анемичен* жи»<отъ.
Пръскането нв интелегенция. колко години, имяше същата
далечна цель; при своето осно
та въ големите градове се дъл
жи на техния бървъ приръстъ ваване подобна цель си постяви
и К П. читалищно д-во.. Това
и на голвмия приливъ на вн
тедигентни лица отъ вънъ. • показна, че нуждата отъ едно
Всички тия пришелци едва ус- обединение н» интелегенция га
певатъ да влеватъ въ с< еднта е назряла. Тяви нужда биде
на своите най бливки — по про схваната и отъ общинското уи
фесйи"й'нд' положение и чрезъ" "пранлеийе й то' прави решител
своето въздействие надъ техъ ни вамяшки за да я задоволи.
Ги обоеобяватъ отъ другите про
Откритата въ ФО»йето на но
вия тейтъръ читалня има ме
фесии. ЕйнаФЪтъ не е тъй рав
покъсанъ, макаръ и да разпо жду другото и тази вадача —
лага съ, много по малко свобод да обедини около себе си це
но време ва общение съ другия дчта интелегенция на града.
Още при самото си уреждане
т4, не е тъй разпокъсано и ра
ботничеетвото. Защото въ тия тази читалня е ревултатъ на
среди наплив*тъ на външни усилията и иждивенията на об
пришелци е много по-мелъкъ, щината, общогражданския копо-малка е и въобще подвиж- митетъ по довършване театъра
и на К II читалищното д ство,
нойтъта на техните кадри,
Проектира се въ скоро време
8а да се ограничи днешната
рявпокъсанроть на интелиген да бъдатъ поканени и остана
ция. ва да се обедини тя въ една лит* културни организации да
Н. ПОПОВЪ, кметъ на Варна.

ВЪ Щ Й
(Шшш бележки).
•.В*". Австрия, .Чехосдавия и само конски, еледъ това смееенъ. Сега е само автомобиленъ.
Германия то не е само пожнр
но, а въобще спасително дело, Всекъде имитъ автоматическа
ващото обикновено при веекб стълба, която само чревъ слябо
проившедствие първата помощь натискяние на единъ механи
св дява отъ пожарната органй въмъ, автоматическа се изтегля
вации, 8а уредбата на това де и изправя едно«ремено на дъл
ло е* ивподвувани всичките жина около 30 м. Въ Берлин
технически изобретения, вклю ската централа и въ единъ отъ
чително и радцото. За спасява кварталните клонове направиха
не на удавени, задушени отъ предъ мене демонстрация. Та
гавове и пр. организацията имл кава правиха и въ Дрезденъ и
въ Прага Ивлишно е да опис
всички необходими уреди, кои
то ее носятъ винаги въ една в«мъ резултатите. Ведно съ
пожарникарска вода. Въ вс-Ъко двама български студенти, единъ
кн
отъ Ст.-Загора, а другиятъ отъ
вртадно пожарникарско но
мещенив има и еткя зя сани Варна, които пожелаха да ме
тарния ивреонвлъ, който и дана иридружатъ носетихъ клона на
помощь на всеки донесен* тамъ Берлинската пож. команда въ
нещчетцикъ, Добитъкъ да пад- единъ отъ най крайния квяр
Нв
не улицата, пмкъ пожарната тялъ въ конто е построена найиооата пожарникарска служба.
команда ще се притече на по
Превъ студения и ветровитъ
*к>ЩЦ ако такава потребва.
ноемврийски день, пътуването
Пожарникарните уреди с ъ съ открития автомобил* ц%лъ
••втомобилии. Павираните ули- часъ бе доста тежко. Другарите
Ци способетвуйатъ твърде много ми напраядно опъваха дадените
*» прап^д нотр имъ действие. Въ имъ пожарникарски одеяла. Бор
Прага едва'отъ 2—3 гоДини е бита съ ветъра бе мъчна, а
^«върлечъ напълно конския автомобила пътуваше съ голе
въставъ. На Фотография видяхъ ма бързина. Стяровчгорецътъ
«••Лв*_•>• билъ съставът* на .иякупи своето любопитство съ
^ата преди'б"-~б" години:

се прйсъединятъ къмъ нейната
издръжка, като я снябдятъ съ
нуждните мебели, книги, спи
сания и вестници. Т е ще могатъ да деповиратъ въ нея сво
ите канцеларии, библиотеки и,
ако нематъ свой собственъ библиотекарь, да въяложатъ тяви
длъжность на заведующия чи
т а л н я ^ , като си вапавятъ, равбира се, правото да контролиратъ пявенето и стопанисването
на своето имущество. Срещу
това т е ще могатъ да участву
ват* и въ управлението на чи
тялнята, както и да правятъ
своите заседания въ заседател
ната вала до читалнята.
По тови начинъ, като при
влече около себе си културните
органйвации въ града, читалня
та ще се стреми постепенно да
се превърне въ единъ общъ
„клубъ на интелегенцията" и да
реализира нейното обединение
Първите стъпки въ това от
ношение с ъ вече направени.
Читалнята е, открита и се по
сещава мнеово отъ градската
интелегенция., Още отъ сега по
ставените въ нея маси и сто
лове се укаваха недостатъчни.
Нека се надеваме, че скоро
тя ще бъде посетена и отъ ор
ганизациите на тая интелеген
ция и ще хвърли надъ техъ
своя общъ обединителен* покрив*.
. Д- Димитровъ.

^ -Штт

ХРОНИКА
Рекламното т*бю и проспек
тите ва летовна В^рна, които
се работят* въ СОФИЯ, най къс
но до края на текущия м-цъ
ще бъдат* готови.
Бюджвтарната комисия небра
на отъ общ съвет*, отъ една
седмица заседава ежедневно Ко
мисията почти е привършила
работата ой. Направено е едно
увеличение на кредитите по
благоустройството ка града.
Търгьть за отдаване подъ наемъ бюфета при морските бани
ще се състои на 6 априлъ т. г.
Бюфета се отдава ва три години.
На 7 т. М. се състоя търга за
постройката на нови морски
бани. Състезаваха се 11 Фирми.
Най ииака оферта даде варнен
ския гражданинъ г. Прудкинъ —
30% подъ девива или 1,820,000
лева. Първоначалната цена бе
2,600,000 лв. Ввети с ъ всички
мерки да може постройката да
бъде довършена до началото
на банския серонъ.
Предъ ВИДЪ, че съ констати
рани извънредно много гъсеничии гнезда по разните овощ
ни дръвчета ивъ вемлището на

града и околните села, кмета!
г. Попов* ивдаде ваповедъ съ
която нарежда :
Всички притежатели на овощ
ни дръвчета, лозя, гюлища,
както и единични дръвчета й
храсти да съберат* и ивгорятъ
•всички г*сенични гнезда, яйца
и какавиди най късно до 31
мартъ Оледъ тоя срок* ще ов
проверят* всички градини,;ДОвя и пр. и гдето се констатира,
че с ъ останали неочистени дръв
чета, против* виновните не са
мо, че ще се съставятъ актове
ва глобяване, но и на техна
сметка ще бъдатъ наети' работ
ници ва почистването на същите
Завчера комисия въ състав*:
Д р * Скорчевъ, инженер* Б.
Кънев* и капитан* Славяновъ,
навначена отъ кмета равгледа
въпроса ва снабдяване морските
бани съ спасителни уреди ва
къпящите се.
Китонътъ, който общаната по
ръча отъ една Виенска Фирма
ва ул. „Царь Борис*" и , 6 Септемврий", към* края на априлъ
ще пристигне въ Варна. До то
гава всички•Други подготвител
ни работи ще бъдатъ привършени.

„СЕВШЯ"
на Атанасъ Ивановъ

ул. „Царь Борис* ,№ 6
до кафене „Лондонъ*
Й.-Й-,
*"4С,^'
Единствения въ Бългярия елек
трически апаратъ Я е а 1 | 5 1 | С
Мауе.Г ва едри вълни ва 6 ме
-ж*^?сеца, съ конкурентни цени. Наймодерно пострргвнше.. фривиране,
ч, -^
Електрическо дълготрайно
водни
ондулации съ специаленъ
^
(6 месечно) къдрене на
препаратъ, маникюръ, електри
дамски и мъжки коои.
чески масажи, иамивзне на коси
съ специаленъ препаратъ който омекчава косата и пр.
'
• Електрическо дълготрайно
1
(6 месечно) къдрене на дамски Ивработвятъ се всекакъв* вид* изкуствени кося и перуки.
Ивящно и хигиенично бръснене и стрижене напълно
и мъжки коси. ,
задоводяващъ вкуса на клиента.
I Парфюмерия и пудри на конкурентни цени — 20°/о намаление.
Пристигна препарата ЬОКЕАЬ Н Е Ж Е за боядисване на коси — най-равлични цветове;
Пристигна пудрата „Аворея" и тънки машинки № 0000 специални ва дамско стрижене,
тъй също и прочутите парфюми, пудри, помади и ласьони отъ известната Фирма („Пуег"—
Рапз) „Помпея*, „Фрорами" и „Живрина".
%
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2 седмично опасно бодедуьание...
Зградата е на брега на реката,
и е пригодена тъкмо ва цельта.
Въ реката стаятъ лодки мотор
ни съ пожарникарски уреди ва
гасене на иожари покряйбрежието Специалното отделение
въ избата, пълно съ запасни
уреди, маркучи, кранове и пр.
и дълъгъ куминъ ва сушене
виме иа маркучите Спалните,
омивалииците, баните, трапе
зарийте. . . всичко пригодено
ва доброто живене на персо
нала. Равбира се, целата сграда
има централно отопление
Сигналната служба е до съ
вършенство уредена. По ули
ците има малки колички съ
стъклено (или елюдено) прозор
че. При всеко проившедствие.
минаващия тамъ съ леко натискване етрошава стък*ото и
механически : а) отваря се нрезъ
него телефонен* прйематель и
б) механически тревогата се
предава отъ самото строшавине
яа стъклото въ пожарната цен
трала и следващия клонъ. Цен
тралната станция има 2—3
страни съ механически часов
ници, които съ движението на
стрелките приематъ и предаватъ всички сведения. Едновремено работятъ: телефони,
телеграфи и пишущите на рас
тояние машини. Добавете къмъ
това и радиото 1 Едновремено
чревъ всички тия съвършени
средства ое предават* и начал

ническите ваповеди. Механиче
ски се отварятъ и портите на
пожарната команда превъ кои
то мобилизираната команда ще
ивлеве. ,
Персонала е цензованъ, иапитанъ добре и напълно гарантиранъ въ своята служба. Го
леми съ митарствата, курсове
те, гимнастичесс. упражнения,
следъ които кандидатътъ може
да заеме служба въ пожарното
дело. На ивпитъ се подлага и
смелостьта.и духовната и ФИвическа издържливость, бевъ
които качества въ пожарното
дело неможе да се служи.
Културните народи скъпягъ
живота, вдравето и имота на
своите хора и ивполвуватъ вед
нага всичките изобретения за
организирането на спасителната
служба. Правятъ се големи
парични жертви за да се вапа
вятъ казаните човешки блага.
Ими и доброволчески спасител
ни команди, помощници на слу
жебните. У насъ да се удави
човекъ не е редкость, а също
да умре човекъ или добитъкъ
на улицата поради липса на
бързата помощь Да ивгори вграда, складъ, цело село, цела
гора — това е лесно у насъ.
Но странното е че отъ подобни
зягуби не се много тревожймъ.
Ние не ценим* човека и не ра
ботимъ ва да вапявимъ живота
и имота си. Губим* така деся гки и стотици милиони* , , ио

2—3 милиона лева ва една об
рвацова спасителна команда
мъчно биха се събрали чрез*
едно самооблагание.' Неколко
станали напоследък* страшни
нещастия в * Плевенъ,, Пловдивъ, СОФИЯ и др. стреснаха тия

градове и днесъ т е иматъ вече
уредени или полууредени пож.
команди. Какво още чякаме ние
Варненци ? Нека изпреварим*
евентуалните нещастия с* до
броволни жертви за организи
ране пожарното дело. Община
та още въ рана пролеть ще до
върши започнатата есенесъ спе
циалната постройка, първа та
кава въ България. Тя наскоро
ще обяви и търгъ ва неколко
автомобилни уреди. Общинската
управа има амбицията да мо
дернизира спасителното дело въ
града ни, но само о* бюджетни
средства това не може да стане.
Отъ специалният* налог* 10%
върху застрахователните противъ пожаръ премии създаден*
е чреаъ ваконъ ФОНДЪ ва с. цель
но резултатите с ъ твърде сла
би. Гражданството требва да се
притече на помощь на общин
ската управа ва една модерна
пожарна команда. Пожарът* е
стрвшенъ бичъ, който идва не
очаквано и застрашава всека
къща, не по малко етрашенъ
бичъ е и наводнението. Градътъ
требва да бъде готов* да се бо
ри е* техъ.

Референдумъ
за 5 милионния заемъ.
Обявява се но г. г. Варнен
ските граждани, че общин,
оъветъ въ заседанието си на
23 того вве следното решение:
Протоколъ № 9.
Решения № 87.
Кмета докладва, че общин.
оъветъ оъ две предидущи ре
шения е вече въвнриежъ да
се поотроятъ нови мороки
студени бани, новъ бюфетъ
въ морската градина и да се
подобрятъ топлите бани и ото
плителнага имъ инсталация,
като ва тави цель се склю
чи единъ ваемъ отъ Вар
ненската Популярна Бавка въ
равмеръ на 5,000,000 лв. и
оъ лихви 1 2 % . Предотои да
се вземе окончателно реше
ние и да се определи срокътъ
ва ивплащане на ваема и га
ранциите. Оледъ преговорв[съ
управлението на Банката,
дойдохме до разбирателство,
срокътъ да бъде три годишенъ, а гаранцията — ипо
тека върху новостроящия се
бюфетъ и залогъ върху до
ходите отъ охщия, които да
олужать за иаплащането на
лихвите и погашенията ва
заема. Срокътъ да бъде подълъгъ било би ио добре, но,
понеже бюфета и бавите еж
предприятия доходни и ве
роятно само оъ своите дохо
ди ще подържатъ службата на
заема отъ една страна, а отъ
друга — все по добре е да
има общината тоя ваемъ отъ
колкото да го нема, намирамъ, че ние требва да го
приемемъ. Касае ое да св по
добри вашето летовище и по
тоя начивъ да се привличатъ
все повече летоввици за по
добрение поминъка на гражда
ните. Гаранциите, които бан
ката иска еж твърде . обидно
венни и понятни: това което
ще се строи съ нейии срехотва да й се даде въ залогъ,
докато ее изплати дългътъ.
Ние — "сами, — общинските
съветници не бихме искали
заемътъ да бъде не добре га
рантиранъ, защото в банката
не е чужда — тя е на Варненоките граждани.

ВроЙ Ш*

Варненски общински вестяйкъ

Стр. : 4

тогава нека бързаме да създадемъ доходни за общината
и гражданите предприятия.
Имамели доходи, лесно ще имаме и вода и улици и елек
тричество и всичко. А не си
ли оъздадемъ доходи, наши
те пожелания за благоустройването на града ще си оотанатъ само пожелания. Бюфета
и баните ще ни отруватъ около 5 милиона лева и още
тази година ще ги използува ,
ме. Въ кратъкъ срокъ те са
ми ще изплатятъ заема и въ
бъдаще ще ни даватъ завид
ни доходи Съ огледъ на ин
тересите на общината и на
гражданите, моля да се съгла
сите за сключването на заема.
Следъ размина на мисли,
общинския оъветъ,
Р Е Ш И :
1. Да со сключи отъ Вар
ненската Популярна банка одинъ ваемъ сть 5,000,000
лева оъ 1 2 % годишна лихва
за три години.
2. Заема да се употреби за
постройката на нови студени
мороки бани, новъ бюфетъ въ
морската градина и ва подо
брението на оъществующите
вече, топли и студени бави.

Банката да отпуща сумите
само срешу извършена по тия
предприятия работа.
3. За гаранция на заема да
се учреди ипотека върху ново
строящия ое бюфетъ, а за га
рантиране на оледуемите ое
ежегодни вноски за лихви и
погашения да се дадатъ въ
залогъ — доходите отъ същия
бюфетъ.
Варненското градско общин
ско управление като обявява
това решение на г. г. Варнен
ските избиратели, умолява ония отъ техъ, които желаятъ
да се подложи решението на
удобрение о т ъ страна на
гражданите, да се явятъ въ
общинското управление и ое
разпишатъ въ оотавената за
тая цель книга, като впишатъ
и № ра на избирателната еа
книжка. Разписванията въ та
зи книга ще продължава единъ
меоецъ отъ датата на това
обявление.
,
Съгласно чл. 3 отъ закона
за допитването до народа, ако
презъ това време не ое вапи
шатъ 1 0 % отъ избирателите,
решенията нема да се подло
жи на гласуване чрезъ рефе
рендумъ, а подлежи направо
на утвърждение.
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,Охридска" № 14.

.Охридска" •№ 14.

ШИ М И 1 1
Единетвенъ сладъ съ най конкурентни цъаи ва
чисто вълнени Английски платове съ най разнообраз
ни десени за мжжки, дамски костюми иардесюта и
манта. Магазинътъ разполага сжщо и съ раоии.ши
вачески артикули: вълнени и памучни сатени, кол
астари, поплини, хасета на парчета съ килограмъ и др.
При елно аосъщеняе на П. Ч И Л Я Н Ъ на
ул. ОХРИДСКА № 14 (до хотел ь „Орелъ всеки ще
се увери въ качеството на Английските стоки и

неимоверно ниските цени. Новости и и..венади за клиента.

любители на пролйтьта
I Магазинъ КОПРИВЩИЦА съобщава

I че и пристигнаха отъ първокласните държавни раз
садници ВОТЗКАКВИ ВИДОВЕ овощни дървчета,
Иввестно Во е, че по Ва
най хубави облагородени рози, цвъчарски разсади,
ше решение търгьтъ за басемена луковички, всички видове декоративни ц ф
нитЬ е обявенъ и на мартъ
нали цветя въ саксии, малки и големи лимонови
т. г ще се състои, а по
дръвчета палми и др.
стройката на бюфета тоже
УРЕЖДАТЪ се модерна градини (отъ майстори
по ваше решение започва.
градинари). Всичко гарантирано и при най износни
Вместо да легнатъ равносаиСь почитъ: Петко Богоевъ
те за тия до очевиднооть до
ходни и необходими за поми
нъка ва града предприятия
само върху т. г. бюджетъ,
чревъ сключването на единъ
заемъ отъ банката на варненци ще ее разпределятъ на
три бждащи бюджети, което ще
бъде едно големо улеснение.
Ааъ се надевамъ още тази
ноздравлява многобройната си клентела
година да се уреди новата
съ КИТНАТА ИРОЛЪТЬ и
Българска Ипотекарна Банке,
която има предназначение да
ги приканва о време
отоуотне най-първо иа общи
ните дългосрочни ааеми, както
за консояндиратъ всичките си
дългове, така и ва да св благоустррятъ. Така че, може би
още ирезЪ твяущата година
ще ликвидираме и съ заемътъ
Оъ почитъ: Магазинъ ,,Виолетъ"
на популярната бойка. Но до

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
;'.:•;•'. V. 'г-л-.'•"•.- № , " 4 0 9 1 : ; ;

.'.-"'"";.:: -'"'1'""'.•• ;«-

гр. Варна, 2 Мартъ 1928. година. ^Я.

,

Въ допълнение на обявление № 2964 ота .15. 1 Ь
928 г., публикувано въ Дгржавенъ вестникъ бр. 270 отъ
29. И т. г„ обявява ое на интересующите се, че на 30
Мартъ до 15 часа въ помещението на Варвенското
окржжно данъчно управление, ще се произведатъ търго
ве съ тайна конкуренция за:
т т '
1) доставката еа 7000 кгр крлгло желъзо. Прибли
зителна стойность 50,000 лв.
.-.,..•,
2) доставката на 1000 куб. м. едро, ломенъ камъкъ
и 250 куб. м. пресътъ кариеренъ чакълъ. Приблизителна
стойность 200,000 лева.
За участие и ЕЪ двата търга се изисква по отделно
залогъ 5 % въ банково удостоверение и документи съ-,
гласно 3. В. О. П.
>
Всички разноски по публикация, гербъ,- данъци и
пр с* за сметка на доставчиците.
. Премиите условия могатъ да се видятъ въ общината.
ОТЪ ОьЩИНАТА.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
•'"•"•'•'
№ 4403
гр, Варна, 8 Мартъ1928 год.
Вь допълнение на обявление № 3475
отъ. 28. П 192У г-. публикувано въ Държавень велникъ брой 27.3 отъ 5. 111 т. г.,
обявява се на интересующите се, че на 6
Аирилъ до 15 часа въ помещението на;
Варненското градско общинско управление
ще се произведе търгъ съ тайна конкурент
ция 8й доставка на 300 тона циметъ ^Портландъ". •
.
,--.'!
: : Приблизителна стойиость 5 -5000':; лв/
З.логъ 5°|0 вгь банково удостоверение —
2бЬ00 лв. и документи съгласно 3 В.О. П.
Вс.чки разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. съ ва сметка на доставчика,
' Поемните условия могатъ да се виднтъ
въ общината.
ОТЪ ОБЩИНАТА/
>

Варненско Градско Общинско Управление^

Обявление
:

№4104

;,:,;.;„

гр. Варна 8 Мартъ 1928 год.
Въ допълнение на обявление № 3474 отъ 23. И1928 год., публикувано въ Държавенъ веетеикъ брой
273 отъ 5. III. т- г. обявява се еа интересующите се,
че на 6 Априлъ до 15 часа въ помещението еа Варнен
ското окр&жно данъчно управление ще се произведе;
търгъ съ тайна конкуренция за отдаване подъ ваемъ бю
фета при при морските бани за време отъ сключване на
договора Доз.-криване на тоалигв морски бани 1980 го
дина. йтрвоеачаленъ наемъ 240,000 лева.
'
Залогъ 10°/о въ банково удостоверение и документи
съгласно 3 . В О. П. Офертата требва да съдържа об
щата сума за казания периодъ.
Всички разноски ио публикация, 1ербъ, дайъца и пр
ел за.сметка на наемателя.
,
;•
Поемните условия могатъ ла св ВЙДЯТЪ вь об
щината.
,
ОТЪ ОБЩИНАТА'

ТО" В и

да цосетятъ магазина, и. ее
снабдятъ съ всевъзможни
« новости,.

I
г.
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